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Wykończenie mieszkanie wydaje się proste, do czasu gdy sami nie staniemy przed tym problemem – zaprojektowanie 
wnętrza, dobór podłóg, płytek, drzwi, aranżacja łazienki, potra� zabrać nam ogromna ilość czasu i pieniędzy. Dlatego 
też wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom  oraz  stworzyli program wykończeń mieszkań  Pod Klucz Castorama

na rynku pierwotnym, którego podstawowe założenia to:

wizaulizacja wykańczanego lokalu według używanych produktów;

dla zainteresowanych wykonanie kuchni na wymiar wraz ze sprzętem AGD (koszt ok. 200 zł /m�).

;

Niezmiernie miło nam przedstawić katalog stworzony z myślą o "klientach inwestycyjnych" wykonany 
wspólnie przez dwóch liderów w swoich branżach - �rmę  oraz �rmę .Pod Klucz Castorama

Poniższy katalog dedykowany jest przede wszystkim dla klientów inwestujących w mieszkania na wynajem na rynku 
pierwotnym. Osoby takie mogą skorzystać z gotowych pakietów wykończeniowych gwarantujących doskonały efekt
końcowy przy minimalnym zaangażowaniu inwestora. Ekipa �rmy  z przyjemnością zajmie się całym Pod Klucz
procesem wykończeniowym - od typowych prac remontowych poprzez wybór materiałów ze sklepu , Castorama
logistykę, posprzątanie mieszkania, jak również wykonanie zdjęć oraz �lmu 3D, które to przyszły inwestor będzie 
mógł wykorzystać do swoich ogłoszeń promocyjnych. 



Ceramstic white

 Dekor Centro grafitowy

Onde Arte kremowa

Onde Arte szara

Cosmopolitan biała

Zuri Cersanit fala



Margot Arte jasnoszara 

 Arena Cersanit szara  

Dekor Margot Arte zielony

Glazura Margot Arte zielona 

Margot Arte beżowa

 Arena Cersanit light grey 



Harion Arte grey

Perouso Colours biała

Perouso Colours biała

Pronti Ceramstic nero

Harion Arte white

 Harion 2 Arte white



Arceshia Ceramstic grafitowy

Konkrete Colours grey

Sidamo Ceramstic mat

 Eclipse Ceramstic light mat

Azis Ceramstic jasnoszary mat 

Lefkada Stargres jasnoszary



Ferro Staccato 
czarna

Grohe Get 
chrom

GoodHome Colina 
chrom

Grohe Start New
korek klik-klak

GoodHome Pazar
chrom

GoodHome Lazu
chrom



 Koło Opal Plus
170 x 70 cm

Cersanit Balinea
170 x 70 cm

Roca Genova 
170 x 70 cm

 Cooke&Lewis Onega
półokrągła
90 x 90 x 190 cm
chrom/transparentna

 Cooke&Lewis Onega
90 x 90 x 190 cm
chrom/transparentna

 Armazi Korfu
90 x 90 x 190 cm
czarne pro�le/transparentna



Szafka wisząca Imandra
z umywalką Nira
80 cm
biała/taupe/szara

GoodHome Nira 
81 cm z syfonem

GoodHome Lana 
81 cm z syfonem

GoodHome Mila
81 cm z syfonem



Connemara
kredowo-białe

Tesero
białe

Toreno
kredowo-białe

Tre
białe

Camargue
białe

Fado 
kredowo-białe



Weninger 
Ambiance Dąb Rio 

Weninger 
Dąb Odessa

Weninger 
Dąb Georgia Red

Weninger 
Dąb Villach

Weninger 
Dąb Rosario 

Weninger 
Dąb Quercus

GoodHome 
Davenport

GoodHome 
Masham



Paweł Walkiewicz 

733 266 966

Łukasz Wilk  

733 970 270

Łukasz Kwintal 

833 356 000
ul. Żeromskiego 29
26-600 Radom

1. miejsce w kategorii sklepów budowlano-wykończeniowych (DIY) w Polsce
24 lata na rynku 
85 sklepów
900 dostawców
12.500 pracowników
ponad 50.000 artykułów

Castorama to największa w Polsce sieć sklepów typu Home Improvement (DIY). Od lat umożliwia milionom klientów poprawę 
warunków mieszkaniowych. Jest częścią Grupy King�sher, która posiada obecnie ponad 1300 sklepów, łącznie w 8 krajach. 

 Castorama Polska w liczbach:

Osoby tworzące �rmę  są związane z radomskim rynkiem nieruchomości od 2007 roku. Przez ten czas uczestniczyli Pod Klucz
przy blisko 2500 transakcji kupna - sprzedaży nieruchomości stale poszerzając grono zadowolonych klientów. Dzięki tak dużemu 
doświadczeniu oraz nieustannemu poszerzaniu wiedzy, doskonale odnajdują się w zmieniających i aktualnie obowiązujących
trendach, dzięki czemu osoby współpracujące z �rmą mają gwarancję, że ich inwestycje doskonale wpasują się w oczekiwania rynku.

Od czasu rozpoczęcia działalności w branży wykończeniowej �rma  zrealizowała ponad 250 inwestycji, zarówno na rynku Pod Klucz
wtórnym, jak i pierwotnym. Współpracuje z �rmami z branży remontowo-budowlanej wyłącznie o ugruntowanej 
i sprawdzonej pozycji na rynku. 

Osoby bezpośrednio odpowiedzialne za rozwój �rmy posiadają między innymi uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego, 
licencję pośrednika czy zarządcy nieruchomości.
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